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BAB II 

KERANGKA TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang sejenis 

sebagai acuan dalam menyusun skripsi ini. Penelitian terdahulu yang pertama adalah 

skripsi karya Firdan Rastama Faherty dengan judul “Strategi IeSPA (Indonesia eSports 

Association) Dalam Mengkampanyekan eSports di Indonesia” pada tahun 2018.  

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan Firdan antara lain untuk menguraikan 

strategi IeSPA dalam mengkampanyekan eSports di Indonesia dan untuk mengetahui 

bagaimana peluang eSports di Indonesia. Penelitian ini juga ditujukan untuk 

menggambarkan industri eSports yang sedang berlangsung di Indonesia, dengan 

keberadaan IeSPA sebagai asosiasi yang menaungi secara resmi. 

 Konsep yang digunakan adalah kampanye Public Relations, aktivitas Public 

Relations, manajemen kampanye, serta analisis SWOT. Metode yang digunakan dalam 

penelitian Firdan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan 

paradigma konstruktivisme. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara.  

 Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa strategi kampanye 

yang dilakukan IeSPA ada tahapannya masing-masing. Dimulai dari IeSPA melakukan 
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analisis terhadap opini yang berkembang di masyarakat, kemudian menetapkan pesan 

yang efektif untuk dikomunikasikan. Dalam kampanyenya, IeSPA juga mencanangkan 

program-program yang dilakukan atas dasar kerja sama dengan sekolah maupun 

universitas, baik dalam bentuk workshop maupun bentuk event besar seperti turnamen. 

Dalam realisasinya, IeSPA sudah melaksanakan beberapa event besar seperti eSports 

World Championship yang berskala internasional melibatkan negara-negara di Asia. 

Kampanye juga dilakukan dalam bentuk menjalin hubungan dengan media, 

pemerintah, hingga komunitas-komunitas kecil yang berkembang. Setelah kampanye 

dilakukan, IeSPA juga melakukan evaluasi mengenai keberhasilannya, dengan melihat 

opini masyarakat terhadap eSports. Adapun keterbatasan dari penelitian adalah 

dikarenakan berfokus pada strategi kampanye IeSPA, bukan pada respons publik 

terhadap kampanye. Keterbatasan berikutnya juga dari IeSPA yang memiliki anggota 

yang berubah-ubah.  

 Penelitian terdahulu yang kedua adalah skripsi karya Johan Saputro yang 

berjudul “Perencanaan Event Management Festival Kesenian Yogyakarta sebagai 

Media Komunikasi Identitas Yogyakarta” pada taun 2014.  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan event management 

dalam penyelenggaraan Festival Kesenian Yogyakarta. Adapun rumusan masalah yang 

diangkat adalah bagaimana perencanaan event management Festival Kesenian 

Yogyakarta sebagai media komunikasi identitas Yogyakarta. Penelitian ini juga 
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ditujukan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya tahapan event yang digarap, 

sehingga berdampak pada turunnya pamor Festival Kesenian Yogyakarta. 

 Konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah konsep event management 

Goldbatt, event sebagai media komunikasi, serta perencanaan event. Metode yang 

digunakan dalam penelitian Johan adalah kualitatif , dengan menggunakan studi 

deskriptif untuk mengungkap objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. 

 Hasil penelitian yang dilakukan adalah perencanaan event Festival Kesenian 

Yogyakarta meliputi beberapa tahapan tertentu. Tahapan meliputi dari research, yakni 

melakukan analisis data sekunder tetapi tidak menganalisis segmen pasar yang dituju. 

Berikutnya tahap design untuk merumuskan tema acara, kemudian planning untuk 

merumuskan strategi. Terakhir tahap coordinating dan evaluation sebagai tolak ukur 

keberhasilan suatu event. Adapun masalah yang ditemukan peneliti adalah Festival 

Kesenian Yogyakarta hanya berorientasi pada jangka pendek. Seharusnya sebagai 

event yang digelar setiap tahun, event harus berorientasi jangka panjang sesuai event 

business plan. Kesalahan berikutnya adalah tidak mengidentifikasi pasar yang dituju, 

sehingga kemauan pasar menjadi bias, dan target yang dituju tidak tersampaikan.  

 

 

 

Strategi event management..., Farrel Adam Siddik, FIKOM UMN, 2019



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
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Penelitian 

Firdan Rastama 
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Johan Saputro Farrel Adam Siddik 

Universitas Universitas Islam 

Indonesia 

Universitas Islam 

Negeri Sunan 
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Universitas 

Multimedia 
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Perencanaan Event 

Management 

Festival Kesenian 

Yogyakarta 

sebagai Media 

Komunikasi 
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Strategi Event 

Management IeSPA 

Dalam Membangun 

Minat Menjadi 

Pemain Profesional 

di kalangan 
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Tujuan 
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Menggambarkan 

event management 

dalam 

penyelenggaraan 

Festival Kesenian 
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event management 

IeSPA dalam 

membangun minat 

menjadi pemain 

profesional di 

kalangan mahasiswa 

Konsep yang 

digunakan 

Kampanye Public 

Relations, Aktivitas 

Public Relations, 

Manajemen 

Kampanye, Analisis 

SWOT 

Event sebagai 

media komunikasi, 

Event 

Management  

Marketing 

Communications, 

Promotion Mix, 

Proses Event 

Management 

Goldblatt 

Metodologi 

Penelitian 

Kualitatif Deskriptif Kualitatif 

Deskriptif 

Kualitatif Deskriptif 

Hasil Penelitian strategi kampanye 

yang dilakukan 

IeSPA ada 

tahapannya masing-

masing. Dimulai 

dari IeSPA 

melakukan analisis 

terhadap opini yang 

berkembang di 

Tahapan meliputi 

dari research, 

yakni melakukan 

analisis data 

sekunder tetapi 

tidak menganalisis 

segmen pasar yang 

dituju. Berikutnya 

tahap design untuk 

Strategi event 

management yang 

dilakukan IeSPA 

meliputi dari 

research, yakni 

melakukan 

identifikasi target 

pasar yang dituju, 

tetapi tidak 
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masyarakat, 

kemudian 

menetapkan pesan 

yang efektif untuk 

dikomunikasikan. 

Kampanye juga 

dilakukan dalam 

bentuk menjalin 

hubungan dengan 

media, pemerintah, 

hingga komunitas-

komunitas kecil 

yang berkembang. 

Setelah kampanye 

dilakukan, IeSPA 

juga melakukan 

evaluasi mengenai 

keberhasilannya, 

dengan melihat 

opini masyarakat 

terhadap eSports 

merumuskan tema 

acara, kemudian 

planning untuk 

merumuskan 

strategi. Terakhir 

tahap coordinating 

dan evaluation 

sebagai tolak ukur 

keberhasilan suatu 

event. Festival 

Kesenian 

Yogyakarta hanya 

berorientasi pada 

jangka pendek. 

Seharusnya 

sebagai event yang 

digelar setiap 

tahun, event harus 

berorientasi jangka 

panjang sesuai 

event business 

plan. 

Tidak 

mengidentifikasi 

pasar yang dituju, 

sehingga kemauan 

pasar menjadi bias, 

dan target yang 

dituju tidak 

tersampaikan. 

melakukan analisis 

SWOT. Tahap 

design yang 

dilakukan sudah 

sesuai Goldblatt, 

perumusan ide 

brainstorming 

dilakukan sesuai 

dengan jadwal. 

Tahap planning 

dilakukan dengan 

baik, tetapi aspek 

dari tempo masih 

belum 

dipertimbangkan 

dalam eksekusi 

acara. Tahap 

coordinating yang 

dilakukan IeSPA 

tidak sesuai dengan 

prosedurnya, arus 

informasi masih 

tidak teratur, dan 

pengambilan 

keputusan belum 

mempertimbangkan 

konsekuensi yang 

ada. Tahap 

evaluation dilakukan 

dengan melibatkan 

internal perusahaan 

dalam menilai 

berlangsungnya 

acara dari awal 

sampai akhir. 
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2.2 Kerangka Konseptual 

2.2.1 Marketing Communications 

Menurut Chris Fill (2009), Marketing Communications adalah komunikasi 

pemasaran yang di mana perusahaan terlibat langsung dengan target pasarnya untuk 

bernegosiasi. Dengan mengetahui keinginan konsumennya, organisasi berusaha untuk 

membangun dan menciptakan pesan yang bernilai bagi pasarnya sehingga dapat 

mendorong audiencenya untuk melakukan perubahan sikap, emosi dan perilaku 

terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. 

Definisi pemasaran menurut Kotler (2012), “Pemasaran adalah suatu proses 

sosial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain”.  

Marketing Communications selalu terjadi di organisasi. Jika organisasi ingin 

meningkatkan penjualan ataupun ingin memperkenalkan acaranya maka diperlukan 

adanya marketing communications. Marketing Communications dikatakan berhasil 

apabila tujuan perusahaan tercapai. Setiap penyelenggara acara memiliki cara 

melakukan suatu pemasaran pastinya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari apa 

yang akan ditunjukkan dalam acara tersebut. 
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2.2.2 Promosi 

 Promosi merupakan kegiatan komunikasi yang ditujukan untuk memasarkan 

sebuah produk, kepada masyarakat atau konsumen sehingga dapat muncul tindakan 

yang berdampak pada tujuan pemasaran (marketing objectives). Promosi merupakan 

aktivitas komunikasi yang harus dijalankan agar bisa mendapat perhatian konsumen, 

sehingga meningkatkan tingkat keputuan pembelian. Dalam persaingan antar 

kompetitor yang semakin kuat, dengan produk yang memiliki fungsi yang sama, 

persaingan aktivitas komunikasi yang dicanangkan harus berbeda dengan kompetitor 

lainnya.  

 Menurut Saladin (2006), promosi adalah salah satu unsur dalam bauran 

pemasaran perusahaan yang didayagunakan untuk memberitahukan, membujuk, dan 

mengingatkan tentang produk perusahaan. Jika dipertemukan dalam aktivitas 

komunikasi, Saladin lebih menekankan pada dampak promosi terhadap produk yang 

diiklankan. Promosi juga bermanfaat untuk mengenalkan sebuah produk baru (product 

launching), agar bisa dikenal oleh target pasar.  

 Menurut Hamdani (2012) dikutip oleh Sunyoto, promosi merupakan salah satu 

variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan 

dalam memasarkan produk. Promosi dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi 

keputusan dalam mengambil tindakan konsumen, yakni keputusan pembelian suatu 

produk. Kegiatan komunikasi promosi produk diiringi dengan pasar yang menjadi 

sasaran produk, disesuaikan dengan kebutuhannya, hingga bisa ada keterhubungan 

antara produk dengan konsumen. 
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 Lain halnya menurut Gitosudarmo (Dalam Sunyoto, 2012), promosi adalah 

kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi 

kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian 

mereka menjadi senang dan membeli produk tersebut.  

 Jika disimpulkan dari beberapa pendapat tokoh, promosi merupakan kegiatan 

komunikasi yang secara terarah direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu yang 

dimiliki perusahaan. Promosi umumnya digunakan untuk mengenalkan produk (Trial 

Product) kepada konsumen agar dapat terpengaruh keputusannya. Tujuan utama 

promosi yakni meningkatkan keputusan pembelian konsumen, tetapi sekarang sebuah 

kegiatan promosi lebih ditekankan bagaimana suatu produk membangun keterkaitan 

hubungan tersendiri dengan konsumennya. Hasil akhirnya, suatu merek bisa menjadi 

produk utama di benak pikiran (top of mind), hingga menjadi pilihan utama dalam 

melakukan keputusan pembelian. 

2.2.2.1 Promotion Mix 

Selain bentuk komunikasi promosi yang dijalankan, dibutuhkan juga alat-alat 

promosi yang mampu menunjang tercapainya tujuan komunikasi. Menurut Kotler 

(2003) beberapa alat promosi adalah : 

1. Periklanan (Advertising) 

Memperkenalkan barang baru ataupun yang sudah ada sebelumnya kepada 

khalayak yang dibuat dalam konten menarik, dan disalurkan dalam bentuk visual, 

audio, dan audiovisual melewati media tertentu. Advertising sering digunakan untuk 

menciptakan suatu pandangan tersendiri bagi perusahaan yang beriklan, seperti 
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membangun citra baik perusahaan, hingga menunjukkan sikap tertentu kepada 

khalayak.  

2.  Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Kegiatan komunikasi secara langsung dengan target pasar yang dituju. Direct 

marketing memiliki peranan penting dalam keberlanjutan suatu produk di lapangan, 

lebih tepatnya penerimaan produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Melalui 

pemasaran langsung, ketepatan produk bisa presisi ke tangan konsumen. Sekarang 

pemasaran seperti ini sudah terintegrasi antara konsumen dan produsen, berbeda 

dengan dahulu cara tradisional. Contoh direct marketing antara lain ; katalog 

produk, surat elektronik langsung, pemberitahuan mengenai informasi tertentu, 

hingga telemarketing. 

3. Sales Promotion 

Kegiatan sales promotion adalah memfokuskan pada menawarkan nilai lebih 

kepada konsumen , dengan tujuan membeli produk tersebut. Nilai lebih yang 

ditawarkan bisa berupa potongan harga, produk gratis, paket harga, garansi produk, 

hingga pemberian hadiah.  

4. Personal Selling 

Kegiatan pemasaran dengan menawarkan produk secara langsung berinteraksi 

dengan konsumen. Interaksi langsung akan membangun kedekatan dengan brand, 

dan perusahaan bisa mendapat respon secara langsung. Dalam menjalankan 

personal selling perlu diintegrasikan dengan asosiasi dari brand, dari atribut yang 
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dipakai, logo, warna, hingga kalimat yang menggambarkan perusahaan tercermin 

dalam kegiatan personal selling. 

5. Public Relations 

Kegiatan seorang PR adalah menjaga hubungan baik dengan publik dari 

perusahaan, yakni disebut sebagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang 

memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Dalam hal promotion mix, manfaat dari PR 

adalah membangun persepsi yang baik di mata konsumennya, dengan menjalankan 

beberapa program Public Relations. Kegiatan yang dijalankan umumnya adalah 

special event, ketika perusahaan mengadakan sebuah konsep acara yang terencana 

untuk memberikan kesempatan bagi konsumen mendapat pengalaman yang 

berbeda. Event yang dijalankan oleh PR juga harus terintegrasi dengan empat 

elemen lainnya, sehingga tujuan pemasaran yang ditetapkan bisa tercapai dengan 

efektif, 

2.2.3 Special event 

 Event merupakan sebuah peristiwa, acara, ataupun sebuah program dari seorang 

praktisi Public Relations yang bertujuan untuk mendapatkan tujuan komunikasi. 

Tujuan komunikasi yang ada beragam, dari meningkatkan penjualan, memperbaiki 

citra perusahaan yang menaungi, meningkatkan nilai dari sebuah brand, hingga 

kesadaran merek (brand awareness).  

 Special event merupakan peristiwa khusus sebagai suatu kegiatan Public 

Relations yang penting dan memuaskan banyak orang untuk ikut serta dalam suatu 

kesempatan, mampu meningkatkan pengetahuan dan memenuhi selera publik 
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(Soemirat dan Ardianto, 2004). Jika diterjemahkan, Soemirat berpendapat bahwa 

special event dibuat untuk semata-mata untuk publik, dengan meningkatkan minat 

publik untuk tertarik dalam suatu acara yang diselenggarkan, sebagai wujud dari 

tindakan Public Relations. 

 Menurut Any Noor (2009, h.8) event didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang 

diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting sepanjang hidup manusia, baik 

secara individu atau kelompok yang terikat secara adat, budaya, tradisi, agama yang 

diselenggarakan untuk tujuan tertentu serta melibatkan lingkungan masyarakat yang 

diselenggarakan pada waktu tertentu. Singkatnya, Any Noor menggambarkan event 

sebagai sebuah kejadian yang selamanya akan terjadi dalam kehidupan manusia, yang 

meliputi unsur-unsur penting dalam kehidupan berkelompok maupun individu. Seiring 

dengan berkembangnya zaman, event sudah menjadi bagian dari lingkup bisnis sebuah 

perusahaan, dan digunakan untuk meningkatkan penjualan serta pendapatan tersendiri. 

Terbukti dari setiap perusahaan yang setidaknya memiliki satu sampai tiga event 

tahunan yang bergengsi, pastinya sudah menjadi revenue utama dari perusahaan 

tersebut.  

2.2.4 Proses Special event 

 Menurut Goldblatt (2014), proses dalam special event dibagi menjadi lima 

tahap sebagai berikut; 

1. Research  

Tahap awal dalam membuat sebuah event adalah dengan melakukan riset. Riset 

bisa berupa mencari data-data mengenai event sejenis yang pernah dilakukan 
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terdahulu, sekaligus mengetahui kebutuhan apa saja yang akan diperlukan. Riset 

juga meliputi pengidentifikasian stakeholders, mengetahui kode etik yang berlaku, 

analisis target pasar, hingga resiko yang akan terjadi. Riset yang baik juga harus 

meliputi kekuatan dan kelemahan, yang dirangkum dalam analisis S-W-O-T.  

2. Design 

Sebuah event yang sukses tentunya berasal dari ide acara yang menarik, 

berbeda dari yang lain, dan meninggalkan kesan bagi pengunjungnya. Tahap ini 

adalah ketika pencarian ide dimulai, brainstorm dengan stakeholders, hingga 

terjadi kesepakatan bersama. Ide tersebut nantinya dikembangkan dalam beberapa 

elemen yang disesuaikan dengan event. 

3. Planning 

Selanjutnya adalah tahap perencanaan, ketika elemen-elemen yang diperlukan 

akan disusun sedemikian rupa dalam sebuah rentang waktu tertentu (timeline). 

Tahap perencanaan adalah tahap paling lama, karenanya tahap ini harus dilakukan 

dengan baik untuk kelanjutan sebuah event. Dalam tahap ini juga ditentukan 

bagian-bagian perorangan dalam mengurus kebutuhan acara, biasanya dibuatkan 

struktur organisasi untuk memperjelas aliran informasi. Tahap perencanaan 

meliputi 3 aspek utama yakni waktu, tempat, dan tempo.  

a. Waktu 

Aspek yang pertama adalah waktu, ketika sebuah event dibatasi dalam 

kurun waktu tertentu, sehingga bisa mempunyai aturan yang jelas, sekaligus 

menghemat biaya yang tidak diperlukan. 
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b. Tempat 

Sebuah acara yang menarik tentunya juga membutuhkan tempat yang 

sesuai. Memilih venue acara tentunya mempertimbangkan lokasi, 

keberadaan fisik, yang nantinya memengaruhi kebutuhan waktu yang akan 

dihabiskan. Tempat acara yang baik tentunya mempertimbangkan target 

pengunjung yang akan datang, usia pengunjung, hingga kebutuhan lain-lain 

yang harus tersedia di tempat. 

c. Tempo 

Aspek terakhir adalah tempo, dimana ditentukan batas awal dan batas 

akhir dalam menyusun sebuah acara, baik dari sisi produksi maupun 

perencanaan sendiri. Dalam membuat sebuah tempo, event organizer harus 

menganalisa dan memperikirakan waktu yang akan dihabiskan dalam 

produksi, dekorasi, eksekusi, hingga evaluasi.  

4. Coordinating 

Ketika waktu dan tempo telah ditentukan, tibalah untuk mengeksekusi event 

tersebut. Tahap koordinasi memerlukan banyak pengambilan keputusan yang 

harus diambil oleh event planner, terutama ketika berada dalam lokasi acara. 

Diperlukan alur komunikasi yang jelas dan terencana dalam mengambil 

keputusan, terlebih akan banyak media yang datang, serta pengunjung yang 

memiliki masing-masing kebutuhan. Keputusan yang diambil perlu 

mempertimbangkan aspek berikut; 
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a. Mengumpulkan semua informasi yang ada, terkadang suatu masalah 

memiliki banyak pandangan berbeda untuk diselesaikan. 

b. Mempertimbangkan dampak positif maupun negatif dari keputusan 

yang akan diambil. 

c. Mempertimbangkan dampak finansial dari keputusan yang diambil. 

d. Mempertimbangkan dampak moral dan etika dari keputusan yang 

diambil. 

e. Sebisa mungkin keputusan yang diambil tidak merugikan orang lain, 

maupun diri sendiri. 

f. Pengambilan keputusan secara tepat, dan tetap melihat keberlangsungan 

acara. 

5. Evaluation 

Setelah acara selesai, dilakukan tahap evaluasi untuk menilai keseluruhan 

acaradari awal perencanaan sampai akhir eksekusi. Tahap evaluasi berguna untuk 

mempertimbangkan event serupa ke depannya, agar tidak terjadi kesalahan yang 

sama terulang. Umumnya evaluasi dilakukan dengan menggunakan survei tertulis 

yang dibagikan kepada pengunjung , maupun stakeholders yang terlibat. Evaluasi 

juga bisa dilakukan melalui monitor, dengan meminta bantuan seseorang untuk 

mengobservasi jalannya acara, mengamati masalah yang terjadi di lapangan, 

dengan bertujuan melihat acara dari sisi pengunjung sehingga bisa diketahui 

kekurangan dan kelebihan event. 
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2.2.5 Tujuan Special event 

Menurut  Philip Lesly (dikutip dalam Pudjiastuti, 2010) tujuan special event 

adalah: 

1. Menciptakan citra baik atau citra positif 

2. Melakukan promosi pelayanan dan produksi 

3. Menciptakan goodwill 

4. Mencegah dan memecahkan masalah 

5. Mengatasi kesalahpahaman dan prasangka 

6. Meramalkan serangan-serangan 

7. Mampu menarik perhatian khalayak 

8. Merumuskan  kebijakan-kebijakan  serta  mengarahkan  proses  perubahan 

sedemikian rupa 

 Sedangkan menurut Tom Duncan (dikutip dalam Pudjiastuti, 2010) tujuan 

special event adalah : 

1. Mempengaruhi khalayak sasaran 

2. Mengasosiasikan sebuah merek dengan suatu kegiatan, gaya hidup, atau 

individu tertentu.  

3. Menjangkau target sasaran yang lebih luas 

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap merek, produk, atau perusahaan 

5. Mempublikasikan sebuah merek, produk, atau perusahaan yang nantinya akan 

meningkatkan pengetahuan khalayak. 
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 Bisa disimpulkan melalui tujuaan-tujuan special event yang dikemukakan oleh 

dua tokoh tersebut, bahwa sebenarnya special event dibuat tidak hanya untuk 

masyarakat, tetapi juga untuk kepentingan perusahaan (produk & jasa). Event awalnya 

memang dibuat untuk khalayak, untuk memberikan dampak positif kepada publik, 

serta sebagai kesempatan untuk meningkatkan potensi diri. Namun, sekarang event 

juga dirancang untuk menguntungkan kedua belah pihak, yakni perusahaan selaku 

penyelenggara event tersebut dan publik sebagai target dari event yang akan diadakan.  

2.2.6 Karakteristik Special event 

 Special event memiliki karakter tersendiri yang membedakan dengan kegiatan-

kegiatan lainnya. Event memiliki beberapa karakteristik seperti yang diutarakan Shone 

& Parry (2002), mengelompokkan special event dalam beberapa unsur : 

1. Uniqueness (Keunikan) 

Special event merupakan suatu event yang unik, yang artinya setiap 

special event akan berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak berarti event 

tersebut tidak bisa diulang kembali, atau dijalankan kembali, tetapi apa yang 

menjadi keunikan dari sebuah event adalah komponen-komponen di dalamnya. 

Seperti penonton, lingkungan, suasana, momen, konsep, hingga tema yang 

berbeda. Sebenarnya bisa saja jika suatu event dibuat kembali untuk ke-sekian 

kalinya, tetapi tetap saja pasti akan ada hal pembeda dari kelanjutan event 

tersebut. Jika event tersebut sama persis dengan apa yang telah diadakan 

sebelumnya, pengunjung tidak akan berkenan datang kembali karena tidak ada 

faktor pembeda dibandingkan event sebelumnya. 
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2. Perishability of Events (Daya Tahan) 

Karakter ini berarti bahwa suatu event akan ada masa-masa akan berhasil 

menarik minat pengunjung, bersifat sementara (temporary), dan memiliki 

jangka waktu yang telah diatur sebelumnya. Special event tidak akan 

berlangsung selamanya, maka dari itu ditentukan waktu untuk khalayak dapat 

menikmati event tersebut sebelum masa berlaku event tersebut habis. Jika suatu 

event tidak ada masanya, khalayak tidak akan tertarik untuk datang, karena 

waktu yang terbatas itulah publik akan tertarik datang. Hal tersebut yang 

menjadi keunikan dari special event, yakni tidak akan bisa dinikmati untuk 

selamanya, memberikan kesempatan dan momen khusus bagi yang menikmati 

event. 

3. Intangibility (Tidak Berwujud) 

Special event berkarakter tidak bisa dipegang, tidak berwujud 

(intangible). Event dibuat untuk dialami, dinikmati, dan dirasakan oleh 

khalayak yang menghadiri. Mengikuti sebuah event tentu memberikan 

pengalaman yang berbeda, suasana yang berbeda, serta interaksi di dalam event 

itu sendiri. Penyelenggara event harus bisa memberikan personal touch kepada 

para pengunjung yang datang, agar menjadi kenangan yang lekat di khalayak. 

Umumnya event akan memberikan merchandise sebagai alat yang berwujud 

untuk pengingat momen atau suasana saat event berlangsung, seperti tiket, foto, 

baju, hingga benda lainnya. Special event meskipun tidak berwujud, namun 

dapat dinikmati oleh pengunjung, karena pengunjung disuguhkan dengan 
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pelayanan yang baik, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh pengunjung 

tersebut.  

4. Ritual and Ceremony (Adat & Upacara) 

Special event memiliki cara-cara atau ritual dan upacara tersendiri dalam 

perayaannya tergantung special event tersebut. Umumnya jika perusahaan 

sedang merayakan ulang tahunnya, akan diadakan event untuk memperngati 

hari spesial tersebut, dengan perlombaan hingga perayaan. Terdapat juga untuk 

individu yang merayakan ulang tahun, keberhasilan dalam mencapai sesuatu, 

atau memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai. Upacara yang umum 

terjadi biasanya adalah kelulusan pelajar, yakni upacara wisuda untuk 

mahasiswa yang digelar dalam rangka melepas mahasiswa-mahasiswa dengan 

gelar masing-masing. 

5. Ambience and Service (Suasana & Pelayanan) 

Special event akan memberikan nuansa dan pelayanan yang sesuai dan 

tepat dalam penyelenggaraannya. Nuansa disini dapat menentukan sukses atau 

tidaknya sebuah event dalam pelaksanaannya. Jika nuansa yang dibangun dapat 

diterima oleh publik sebagaimana mestinya, maka kelancaran event tersebut 

sudah dapat dipastikan berjalan dengan baik. Pelayanan yang dilakukan 

terhadap publik selama event berlangsung juga disesuaikan dengan 

kenyamanan publiknya. 
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6. Personal Contact and Interaction (Kontak & Interaksi) 

Pada special event ada interaksi yang baik antara pihak penyelenggara 

dengan publiknya. Dalam suatu event, publik juga berperan penting dalam 

berjalannya event tersebut. Salah satu contohnya adalah wedding party, yang 

biasanya pasangan yang menikah akan memberikan pidato singkat kepada para 

tamu yang hadir pada pesta pernikahan. 

7. Labour-Intensiveness (Tenaga Kerja) 

Special event memiliki intensitas pekerja yang berbeda-beda satu dengan 

yang lain. Suatu event yang berjalan akan menggunakan tenaga kerja yang 

bervariasi dalam tanggung jawab maupun jumlah tenaga kerjanya. Pada 

wedding party biasa dibentuk suatu panitia yang membagi tugasnya masing-

masing. Ada yang fokus terhadap dokumentasi, fokus terhadap makanan dan 

minuman, fokus menjadi MC, dan lain-lain. 

8. Fixed Timescale (Waktu yang tetap) 

Special event memiliki jadwal acara yang tetap. Misalkan pada hari raya 

Natal, yang jatuh pada akhir bulan desember, maka event perayaan hari raya 

Natal yang diselenggarakan akan dijadwalkan berkisar pada hari raya Natal, 

sehingga event dapat dilangsungkan dengan tepat. 
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2.2.7 Kategori Event 

 Menurut Any Noor (2013), event bisa dikategorikan dalam empat jenis 

kategori : 

1. Leisure Event  

Leisure event telah berkembang sejak bangsa roma menyelenggarakan 

kegiatan gladiator. Bentuk leisure event yang ada saat itu adalah berupa 

pertandingan yang diselenggarakan di Coloseum, Roma, Italia. Pada saat ini, 

leisure event yang berkembang banyak berdasarkan pada kegiatan 

keolahragaan. Kegiatan yang sama memiliki unsur pertandingan didalamnya 

dan mendatangkan banyak pengunjung pada event tersebut. Jenis leisure event 

antara lain olimpiade, world cup, formula one dan tour de France.  

2. Personal Event  

Personal event adalah segala bentuk kegiatan yang di dalamnya terlibat 

anggota keluarga atau teman. Banyak aspek kehidupan masa kini telah merubah 

bentuk asli kegiatan personal event, misalnya pesta ulang tahun, reuni keluarga, 

arisan dan pesta pernikahan. 

3. Cultural Event  

Event yang berdasarkan adat istiadat dan budaya yang digelar dalam suatu 

bentuk peristiwa, bersifat sakral, penghormatan, penghargaan, serta 

berhubungan dengan kesenian daerah tersebut. Indonesia memiliki banyak 

event kebudayaan, seperti upacara bendera yang selalu dilaksanakan setiap 17 
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Agustus, hari kesaktian Pancasila, hingga hari besar lainnya yang umumnya 

digelar suatu acara untuk merayakan hari tersebut. 

4. Organizational Event  

Organizational event atau event bisnis sering dilakukan oleh perusahaan 

atau instansi. Ciri dari event ini adalah adanya peningkatan pendapatan pada 

perusahaan atau daerah. Selanjutnya Any Noor menjelaskan bahwa jenis event 

bisnis adalah meeting, incentive, conference dan exhibition (MICE). Kemudian 

event berkembang menjadi sebuah peluang bisnis untuk meningkatkan sumber 

pendapatan bagi perusahaan, menguntungkan perusahaan secara finansial. 

2.2.8 Komponen Event Management 

 Menurut Raj, Walters, dan Rashid (2013), event management berarti sebuah 

kemampuan dan kapabilitas dalam mengatur proses dari tujuan (purpose), orang 

(people), dan tempat (place). Adapun komponen dari tujuan sebuah event digambarkan 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Komponen Event Management 

 

Sumber: Buku Events Management : Principles & Practice 

2.2.9 Dampak Event 

 Menurut Any (2013), setiap event yang diselenggarakan memiliki dampak, baik 

positif maupun negatif. Dampak yang timbul dari event akan berpengaruh pada 

lingkungan di sekitar tempat event diselenggarakan atau kepada stakeholder yang 

terlibat dalam penyelenggaraan event. Dampak dari suatu event dikategorikan menjadi: 

1) Dampak Sosial dan Budaya 

Setiap event akan memiliki dampak bagi sosial dan budaya pada masyarakat 

yang terlibat, maupun pengunjung yang menghadiri acara tersebut. Adapun 

dampak dari sosial dan budaya yang ditimbulkan event antara lain : 
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a) Setelah berlangsungnya suatu event keolahragaan atau musik, 

pengunjung akan termotivasi untuk memnumbuhkan kebanggaan atas 

apa yang dilihatnya dari event tersebut. 

b) Pertukaran pengalaman yang terjadi antar pengunjung yang datang, 

maupun masyarakat yang hadir. Pengunjung akan jadi lebih mengenal 

pengalaman yang didapatkan dari event tersebut. 

c) Penyebaran kebudayaan terjadi melalui sebuah event. Dengan adanya 

suatu kegiatan yang baru ditunjukkan, pengunjung jadi bisa mengenal 

kegiatan tersebut. 

2) Dampak Pariwisata dan Ekonomi 

Sutatu event yang berjalan sukses akan berpengaruh pada sektor pariwisata 

dan ekonomi secara langsung. Event dapat menciptakan peluang lapangan 

kerja, pertumbuhan ekonomi, maupun tumbuhnya industri yang baru. Adapun 

dampak pariwisata dan ekonomi yang ditimbulkan event antara lain : 

a) Daerah yang dijadikan tempat penyelenggaraan event akan menjadi 

destinasi wisata yang menarik bagi turis, maupun masyarakat lokal. 

b) Peningkatan jumlah lapangan pekerjaan karena penyelenggaraan 

event. 

c) Peningkatan ekonomi secara lokal karena peningkatan jumlah 

konsumsi di suatu daerah. 
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2.2.10  Aspek Event 

 Menurut Shannon (2011, h.39), event berarti sebuah acara, sekumpulan orang 

yang berkumpul pada suatu tempat, pada waktu tertentu untuk alasan yang spesifik. 

Shannon menambahkan bahwa sebuah event setidaknya memiliki lima aspek yang 

sama, yaitu : 

a) Goals & Objectives 

Setiap event harus memiliki tujuan yang sudah ditentukan, didiskusikan, 

maupun direncanakan sebelumnya. Tujuan dari sebuah event berguna untuk 

menetapkan sebuah acara agar tidak lepas dari tujuan awalnya. 

b) Date, time, and site selection 

Setiap penyelenggaraan event tentunya memerlukan kepastian tanggal, 

waktu, dan tempat untuk perhelatan acara. Penentuan waktu didasari pada 

kategori acara, tanggal dipengaruhi oleh musim yang ada, serta tempat 

mengikuti kategori event yang akan diselenggarakan. 

c) Promotion and Marketing 

Event harus memerlukan promosi agar dapat didengar oleh target pasarnya. 

Sebuah event juga harus memunyai pesan yang spesifik, singkat, dan dapat 

langsung dipahami oleh masyarakat. 
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d) Participants  

Tanpa adanya pengunjung, sebuah event tidak layak disebut sebagai event. 

Setiap acara pasti memerlukan adanya pengunjung yang menghadiri event 

tersebut. Pengunjung bisa dikategorikan menjadi pengunjung yang diundang 

(invited guests), pengunjung yang dibayar (paying participants), pengunjung 

yang dibutuhkan (required attendees). 

e) Agenda 

Agenda adalah apa yang akan terjadi selama event tersebut akan dimulai, 

baik sebelum mulainya acara, tengah acara, hingga sampai berakhirnya acara. 

Agenda menentukan pengunjung apa yang akan mereka lakukan, kemana 

mereka akan pergi, dan bagaimana mereka mengitu jalannya acara. Agenda 

bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu pengunjung yang menentukan 

aktivitasnya atau pengunjung ditentukan aktivitasnya.  

2.2.11 Pengertian Minat 

 Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kecenderungan 

hati yang tinggi terhadap sesuatu, atau bisa disamakan dengan gairah atau keinginan. 

Dalam lingkup umumnya, minat bisa diartikan sebagai kecenderungan seseorang atas 

ketertarikannya dalam bidang tertentu.   
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2.2.12 Perspektif Mengenai eSports 

 Olahraga elektronik atau dikenal sebagai eSports sudah menunjukkan 

perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan setiap merek ikut 

berpartisipasi dalam perhelatannya, eSports menjadi sebuah cabang olahraga baru, 

dalam sektor industri yang baru dengan peluang komersialisasi yang tinggi. Menurut 

Hamari & Sjoblom (2017) dalam jurnal Besombes (2019, h. 123) eSports diartikan 

sebagai sebuah pertandingan video games kompetitif yang diselenggarakan dan diatur 

dengan beberapa liga, turnamen, dimana pemain akan terikat pada suatu tim eSports 

maupun organisasi yang disponsori oleh beberapa lembaga komersial. Dalam jurnalnya 

disebutkan juga bahwa eSports sedang naik ke level yang lebih besar, dengan membuat 

sebuah perspektif baru antara olahraga tradisional dan olahraga modern. 

 Menurut Michael Wagner (2016) dalam jurnal Karhulati (2017) mendefinisikan 

eSports sebagai sebuah area olahraga dimana orang-orang mengembangkan dan 

melatih mental maupun fisik mereka melalui kemampuan dalam menggunakan 

informasi dan teknologi. Berawal dari jurnal Wagner, muncul beberapa riset akademis 

mengenai eSports secara lebih meluas. Seperti yang dikatakan Thomas Weiss (2008, 

2011) dalam jurnal Karhulati (2017) menggambarkan eSports sebagai kegiatan 

bermain video games yang mengacu pada aturan yang ditentukan oleh liga yang resmi 

serta turnamen yang diselenggarakan melalui internet.  

 Lain halnya menurut Marcella Szablewicz (2011) dalam jurnal Karhulati 

(2017) mengatakan bahwa eSports melibatkan sejumlah permainan yang berbeda 
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meliputi first person shooters, sports games, racing games, action games, dan real time 

strategy games. Permainan tersebut akan ditandingkan secara kompetitif, baik individu 

melawan individu ataupun sebuah tim melawan tim lainnya. Secara garis besar, 

permainan apapun akan termasuk dalam kategori eSports jika dipilih oleh liga 

internasional dan dipertandingkan secara kompetitif sebagai kompetisi eSports 

internasional. 

 Dalam pengertiannya eSports memberikan sebuah pengertian yang luas 

mengenai sebuah permainan yang dipertandingkan secara masif oleh beberapa pemain 

di dalamnya, serta melibatkan beberapa organisasi maupun institusi baik sebagai 

penyelenggara maupun dalam sektor komersialnya. Sebuah video games akan menjadi 

lebih kompetitif jika dipertandingkan secara resmi oleh liga yang berwenang, dan 

terdapat aturan yang berlaku di dalamnya. 

2.3 Event Management dalam Membangun Minat Menjadi Pemain 

Profesional 

 Kegiatan manajemen event diartikan sebagai tindakan dari penyelenggara yang 

secara sengaja membuat atau menyelenggarakan suatu peristiwa dengan tujuan 

tertentu. Tujuan dari event tersebut pastinya berbeda-beda, dipengaruhi oleh apa yang 

menjadi topik awal dibuatnya sebuah acara. Event yang dibuat dalam topik edukasi, 

tentu memiliki tujuan yang tidak jauh dari mengedukasi target pasarnya. Lain juga 

dengan event yang dibuat untuk hiburan, atau menciptakan pengalaman berbeda 

pengunjung. Salah satunya adalah event olahraga, ketika ada pengalaman menyaksikan 
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pertandingan yang menarik, pengunjung akan terhibur dengan aksi-aksi para atlet di 

dalamnya.  

 Event olahraga di Indonesia ada berbagai macam jenisnya. Dimulai dari level 

paling bawah, melibatkan individu-individu untuk berpartisipasi. Setelahnya berlanjut 

ke level komunitas, hingga sampai ke pertandingan resmi yang memperebutkan 

kemenangan. Sebagai contoh event Asian Games  2018, yang melibatkan antar negara-

negara se-Asia untuk berkompetisi memperebutkan medali, dengan tujuan menjadi 

negara yang terbaik dalam lingkup Asia. Dapat dibilang event olahraga adalah satu-

satunya acara yang masih ada sampai sekarang, karena jumlah penontonnya sangat 

banyak.  
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2.4 Kerangka Pemikiran 
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